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- El mar balear, un enclavament estratègic de primer ordre per a la conservació del catxalot
Una comunitat d’uns 400 catxalots solquen el mar balear des del sud de Formentera al nord de Menorca. Tursiops,
una associació que estudia els moviments d’aquests cetacis al Mediterrani occidental, així ho ha anunciat. Durant
aquests anys han identificat “zones de conflicte amb l’activitat humana, especialment amb el trànsit marí i la
contaminació acústica”.
 Article a Periódico de Ibiza: 400 cachalotes desde Formentera hasta Menorca

Des de l’any 2003 diversos científics de l’associació han estat treballant en un projecte d’investigació, amb el qual han
identificat, mitjançant l’ús de fotografies, 86 exemplars de catxalots en aigües balears.
 Article a Ara Balears: Identifiquen 86 catxalots en aigües de les Balears

- Quatre exemplars de rorqual comú es passegen prop de la costa valenciana
Quatre exemplars de rorqual comú, la segona balena més gran del món, van ser vistos a Dènia i Xàbia, a prop del cap
de Sant Antoni. Els grans cetacis van ser acompanyats durant un temps per embarcacions dels guardacostes per la
Reserva Natural Marina del Cap de Sant Antoni del País Valencià, en el corredor de cetacis.
 Article a La Marina Plaza: Cuatro enormes ballenas se pasean junto al cabo de Sant Antoni en Dénia y Xàbia

- El PTI es traurà a licitació pública abans del març
El Consell Insular de Menorca traurà a licitació pública la revisió del Pla Territorial Insular (PTI), el qual té per objectiu
l’ordenació sostenible del territori de Menorca. Una vegada formalitzada, l’adjudicació s’actualitzarà i es donarà
forma al nou PTI, que haurà de superar una complexa tramitació administrativa que es prolongarà fins als últims
mesos del mandat del govern actual.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Article a Menorca.info: El renovado PTI saldrá a concurso antes de marzo
Article a Menorc@aldia: El Consell sacará a concurso la revisión del PTI en marzo

- El Consell i l’Ajuntament de Ciutadella invertiran en la millora dels camins d’accés a les platges de Ciutadella
El Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella invertiran en la millora dels camins d’accés a les platges de
Son Saura, Macarella i La Vall per incrementar-ne així la seguretat.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Entrada a la pàgina web del Consell Insular de Menorca: El Consell Insular de Menorca invertirà 225.000 euros en els
camins d’accés a les platges de Ciutadella
Article a Menorc@aldia: Ciutadella mejorará los accessos a Son Saura y La Vall
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- S’envia l’expedient final a Madrid de la candidatura Menorca Talaiòtica
El Consell Insular de Menorca va enviar l’expedient final, després de tres anys de feina, de la candidatura Menorca
Talaiòtica a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO al Ministeri de Cultura. L’objectiu és aconseguir aquesta
distinció per la seua riquesa en jaciments talaiòtics.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Entrada a la pàgina web del Consell Insular de Menorca: El Consell envia l’expedient de la candidatura de la Menorca
Talaiòtica a Patrimoni Mundial
Article a Menorc@aldia: El Consell envía el expediente final de Menorca Talayótica a Madrid

El Consell ha programat cinc excursions guiades a jaciments de la candidatura a Patrimoni Mundial de la Humanitat.
Consulta els dies i els llocs de les excursions al calendari.
- Exposició sobre la història del català de Menorca
Maó acollirà, del dilluns 11 fins al dilluns 25 de gener, a la Biblioteca Pública de Maó, l’exposició “El català de
Menorca, llengua compartida”. L’exposició fa un recorregut des del segle XIV fins al segle XXI i explica el model de
llengua escrita del català de Menorca i com aquest registre manté una gran unitat idiomàtica.


Article a Menorca.info: Maó acoge una exposición sobre la historia del catalán de Menorca

- El català com a requisit per ser treballador públic en les administracions de Balears
El Consell de Govern ha presentat una proposta de llei al Parlament per modificar la Llei de funció pública per fer que
el català sigui un requisit i no només un mèrit per ser treballador públic de les administracions autonòmica, insular i
local de Balears.


Article a Menorca.info: El Govern avala la recuperación del catalán como requisito para la función pública

- Nou decret llei per eliminar la saturació hotelera
Els partits que integren el govern balear, PSIB i MÉS, van arribar ahir a un acord amb els socis de Podem per aprovar,
dimarts 12 en sessió extraordinària de Consell de Govern, el decret llei de mesures territorials que ha de deixar sense
efecte part de la desregulació en matèria turística i urbanística que introduïren José Ramón Bauzà, Carlos Delgado i
Gabriel Company durant la legislatura passada.
 Article a Ara Balears: Acord del Pacte per eliminar la saturació hotelera de Delgado
- Es legalitzen 398 places dels complexos turístics de l’illa
La llei turística aprovada fa tres anys ha permès als complexos turístics de Menorca legalitzar 398 places que es
trobaven en situació irregular.
 Article a Menorca.info: Los hoteles de la Isla afloran 398 plazas irregulares al amparo de la ley turística
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- L’Executiu autonòmic dóna llum verda a l’impost del turisme sostenible
El govern balear dóna llum verda a l'impost turístic que recaptarà 80 milions d’euros a l'any i servirà per finançar
projectes socials i sanitaris. La seua tramitació parlamentària s’iniciarà dilluns, i està previst que s’aprovi
definitivament al Parlament el mes de maig, de manera que ja es podria començar a cobrar el mes juny.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Article a Ara Balears: L’impost turístic finançarà projectes socials i sanitaris
 Article a Menorca.info: El Govern aprueba el cobro de una tasa diaria a los turistes de Balears
- Negociacions amb Madrid per evitar el dèficit del parc eòlic de Milà
El Consell ha plantejat a l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE) la intenció de reduir el cànon que
paga pel parc eòlic de Milà i evitar així que sigui deficitari.
 Article a Menorca.info: El Consell negociarà con Madrid que el parque de Milà no sea deficitario

Aquí trobareu algunes activitats i esdeveniments culturals interessants que es faran durant aquesta propera setmana.
-

-

A Menorca


Dimarts 12
Conferència sobre el cicle Art i cultura
Hora i lloc: a les 21.00 h a Cas Jubilats, Ferreries (C/ Reverend Pare Huguet, 48).
Descripció: conferència oberta a tothom sobre el cicle Art i cultura. Organitza el Club de Jubilats de Ferreries.



Dimecres 13
El model territorial que volem. Aportacions del decret llei de mesures urgents en matèria urbanística
Hora i lloc: a les 20.00 h a la Casa de Cultura de Ciutadella (C/ Hospital Santa Magdalena, 1).
Descripció: xerrada sobre el model territorial que volem per a Menorca. Organitza Més per Menorca amb intervencions
de Maite Salord, Nel Martí i Mateu Martínez.



Divendres 15
El nostre país enmig del mar. Com el volem?
Hora i lloc: a les 20.00 h a la Sala Jeroni Marquès del Cercle Artístic de Ciutadella (Plaça des Born, 19).
Descripció: conferència a càrrec de Cristòfol Soler Cladera, expresident del Govern de les Illes Balears i actual president
de l’Assemblea Sobiranista de Mallorca. Organitza Setmanari El Iris amb la col·laboració del Cercle Artístic de Ciutadella.
Més informació al cartell de l’esdeveniment.

A Barcelona


Dilluns 11
Energies renovables: punt d’inflexió?
Hora i lloc: a les 18.00 h a la Sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans (C/ Carme, 47).
Descripció: conferència a càrrec de Miquel Muñoz Cabré, consultor de polítiques d´energies renovables a l’Agència
Internacional de les Energies Renovables (IRENA). Cal inscripció prèvia, més informació clicant aquí.
Assemblea del Moviment per la Justícia Climàtica
Hora i lloc: a les 19.00 h a l’Ateneu L’Harmonia, recinte Fabra i Coats (C/ Sant Adrià, 20).
Descripció: assemblea per reprendre l’activitat, valorar la COP21 i preparar els propers passos. Més informació a
l’esdeveniment de Facebook clicant aquí.
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